
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

        Број 10.                                       05.  јун  2013.  године                                                                  Година 30.   

1.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), члана 
10.  и  41.  Статута  општине Лучани («Сл.гласник 
општине Лучани» број 6/08, 7/12 I 8/12) и члана 
13 Одлуке о Дану општине и јавним признањима 
општине Лучани («Сл.гласник општине Лучани» 
број 6/10), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

I.  Поводом  Дана  општине  Лучани  –  10. 
јуна, додељују се:

ПОВЕЉА “10. ЈУН”

Слободану  Марковићу  из  Гуче,  за 
постигнуте резултате у унапређењу организације 
рада  Полицијске  станице  Лучани  и  посебан 
допринос повећању безбедности учесника Сабора, 
као и свих грађана општине Лучани.

ПЛАКЕТА “10.ЈУН”

1. Основној  школи  „Милан  Благојевић“ 
Лучани,  за  изузетне  резултате у 
континуираном  раду   са  младим 
генерацијама,  примену  савремених 
достигнућа  и  захтева,  учешће  у 
пројектима који  имају  велики  и  трајан 
значај  за  укупан  друштвени  напредак 
општине Лучани.

2. Радоју  Милутиновићу-Мачку из  Гуче, 
за  изузетне  заслуге  и  резултате  у 
свакодневном  раду  на  збрињавању  свих 
лица  у  стању  социјалне  потребе,  као  и 
допринос развоју друштвеног и спортског 
живота општине Лучани.

3. Басарић  Драгану  из  Губереваца,  за 
изузетне  резултате  постигнуте  у  области 
воћарске производње.

ПРИЗНАЊЕ “10.ЈУН”

1. Недељку  Кузмановићу  из  Дљина,  за 
дугогодишње  изузетно  ангажовање  и 
пожртвованост, самопрегорни рад у свим 
областима  живозта, рада и развоја Месне 
заједнице Дљин.

2. Млекари  „Гај“  Горачићи,  за  одличне 
реузултате  постигнуте  у  производњу 
млечних  производа  на  традиционалан 
начин.

3. Породичном домаћинству Седларевић 
из  Драгачице,  за  дугогодишњи успешан 
рад у области сточарске производње.

4. Фудбалском  клубу  „Овчар“ 
Марковица,  за  значајан  допринос  у 
развоју  фудбала  на  подручју  општине 
Лучани  и  стварању  услова  за  успешно 
бављење фудбалским спортом.

5. Пошти  Каона,  за  свеукупан  рад  који 
становништву овог рубног подручја наше 
општине чини живот лакшим.

II.  Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног 
дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 
гласнику  општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-4/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

2.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.гласник 
општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12), 
       Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године,  донела је 

О   Д   Л   У   К   У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОРГАНИЗАЦИЈИ 
ДРАГАЧЕВСКОГ САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ
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Члан 1.

У  члану  7.  став  1.  алинејa 4.  Одлуке  о 
организацији Драгачевског сабора трубача у Гучи 
(„Сл. гласник општине Лучани“ бр. 13/12 и 6/13), 
иза  речи:  „Сабора“,  додају  се  речи:  „до  31.03. 
текуће године за ту годину“.

Члан 2.

У  члану  8.  став  1.  алинејa 2.  Одлуке  иза 
речи: „Сабора“, додају се речи: „до 31.03. текуће 
године за ту годину.“

Члан 3.

У  члану  9.  став  1.  алинејa 1.  Одлуке  иза 
речи: „Сабора“, додају се речи: „до 31.03. текуће 
године за ту годину.“

Члан 4.

У  члану 10.  став  1.  алинејa 1  Одлуке  иза 
речи: „Сабора“, додају се речи: „до 31.03. текуће 
године за ту годину.“

Члан 5.

У члану 11.  став 1.  алинејa 1.  Одлуке  иза 
речи: „Сабора“, додају се речи: „до 31.03. текуће 
године за ту годину.“

Члан 6.

У  члану  12.  став  1.  Одлуке  иза  речи: 
„Сабора“, додају се речи: „до 31.03. текуће године 
за ту годину.“

Члан 7.

У члану 21. став 1. Одлуке мења се и гласи: 
„На  основу  писаног  захтева,  кориснику 

јавних  површина  и  власнику  непољопривредног 
земљишта, организатор може на име ограниченог 
права  коришћења,  учињене  штете  и  трошкова 
враћања у првобитно стање исплатити накнаду у 
висини  до  40%  од  износа  наплаћене  локалне 
комуналне  таксе,  према подацима из евиденције 
коју  води  Одсек  за  утврђивање,  контролу  и 
наплату локалних јавних прихода.“

 У истом члану после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи:

 „Изузетно  од  става  1.  овог  члана,  а  на 
основу    писаног    захтева    корисника       јавне 

површине,  који  се  односи на  део  улице  која  се 
користи  као   улаз у    двориште,  кућу,  стамбену
зграду  и  пословне  просторије  (тротоар), 
организатор  може,  на  име  ограниченог  права 
коришћења, учињене штете и трошкова враћања у 
првобитно стање, исплатити наканаду у висини до 
50% од износа наплаћене комуналне таксе према 
подацима  из  евиденције  коју  води  Одсек  за 
утврђивање, контролу и наплату локалних јавних 
прихода.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 8.

У члану 22.  став 1. алинејa 2. Одлуке  иза 
речи: „објектима,“ додају се речи: „у првој зони“.

У члану 22. став 1. Одлуке после алинеје 2. 
додаје се нова алинеја 3. који  гласи:

“ – трговину на мало, осим продаје: меса и 
производа  од  меса,  рибе,  фармацеутских  и 
медицинских производа и моторних горива изван 
продавница  на  тезгама  и  другим  привременим 
објектима у другој зони, с тим што се алкохолна и 
безалкохолна пића могу продавати у оригиналном 
фабричком паковању“.

Досадашње алинеје 3.  и 4.  постају алинеје 
4. и 5.

Члан 9.

Члан 24. Одлуке мења се и гласи:
„Обављање  регистрованих  привредних 

делатности  врши  се  на  јавним  и  приватним 
површинама:

-  у  првој  зони  која  обухвата  улице: 
Републике  (осим  од  пијаце  до  раскрснице  са 
улицом  проте  Гучанина),  укључујићи  и  тржни 
центар,  Браће Јечменића,  Чеде Васовића (део до 
скретања за пешачки мост), Проте Гучанина и Трг 
слободе (за спонзоре Сабора),

-  у  другој  зони која  обухвата  улице:  Чеде 
Васовића  (део  од  скретања за  пешачки  мост  до 
кружног  пута),  Пионирска,  Браће  Дмитровића, 
простор Крива бара и простор изван прве зоне на 
подручју насељеног места Гуча“.

Члан 10.

 У члану 26. став 1. алинеја 4. Одлуке мења 
се и гласи:

„-  да  је  у  складу  са  Законом  о  туризму 
корисник  прибавио  решење  о  регистрацији 
привремене  привредне  деластности   ван 
угоститељског објекта“.

  2
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У члану 26. став 1. алинеја 5.  Одлуке 

речи:  „Одељење  за  локалне  јавне  приходе  и 
инспекцијске  послове“,  замењују  се  речима: 
„Одсек  за  утврђивање,  контролу  и  наплату 
локалних јавних прихода“.

Члан 11.

Члан 27. став 3. Одлуке мења се и гласи:
„Лицитацију  оглашава,  организује  и 

спроводи Општинска управа  општине Лучани,  с 
тим  да  се  прва  лицитација  одржава  најкасније 
четрдесет  пет  (45)  дана  пре  почетка  Сабора,  а 
оглас  објављује  најкасније  десет  (10)  дана  пре 
заказаног датума за лицитацију“.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-5/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

3.

На  основу  члана  14.  став  2.  Закона  о 
превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ 
број  49/95),  члана  32.  став  1.  тачка  6.  Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“  број 
129/07)  и  члана  41.  тачка  7.  Статута  општине 
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 
7/12 и 8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године,  донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА ЛИНИЈСКИ
ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ

Члан 1.

У  Одлуци  о  одређивању  стајалишта  за 
линијски  превоз  путника  на  подручју  општине 
Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ број 1/96 
и  6/2000)  у  члану  1.  после  речи:  „Чакаревићи“ 
додаје се реч: „Бензинска пумпа Е и М“.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-6/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

                                               
4.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани“, бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године донела је

О  Д  Л  У  К  У
О УКИДАЊУ ОПШТИНСКОГ ФОНДА  ЗА 

ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ

Члан 1.

Овом Одлуком укида се Општински фонд 
за  противпожарну  заштиту  (у  даљем  тексту: 
Фонд),  основан  одлуком  Скупштине  општине 
Лучани бр. 06-51/03-01 од  29. 12. 2003. године.

Члан 2.

Сва  имовина,  права,  обавезе  и 
одговорности Фонда прелазе на општину Лучани 
као оснивача.

Члан 3. 

На  рачуну  Фонда  је  на  дан  01.03.2013. 
године 4.252,19 динара.

Фонд не поседује непокретну имовину.
Од  покретне  имовине  Фонд  поседује 

основна средства чија је књиговодствена вредност 
на дан 01.  03.  2013.  године 203.198,75 динара а 
према  подацима  Општинске  управе  општине 
Лучани  - одељење за финансије.

Саставни  део  ове  Одлуке   је  попис 
основних средстава Фонда.

Члан 4.

  3
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Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-7/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

5.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07), 
а  у вези са чланом  34 и 35 Закона о ванредним 
ситуацијама („Службени гласник РС“бр. 111/09 , 
92/11 и 93/12),  члана 3  Одлуке о организацији и 
функционисању  цивилне  заштите  на  територији 
општине  Лучани  („Службени  гласник  општине 
Лучани“,број  5/11  и  8/12  ),  члана  41.  Статута 
општине  Лучани  („Службени  гласник  општине 
Лучани“,бр. 6/08),

Скупштина општине Лучани на седници 
одржаној 05.06.2013. године, усвојила је

     Г  О  Д  И  Ш  Њ  И     П  Л  А  Н     Р  А  Д  А
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ 
ЗА 2013.ГОДИНУ

I    Увод

Годишњим  планом  рада  Општинског 
штаба за ванредне ситуације, плански се усмерава 
активност  на  реализацију  задатака  овог  тела  у 
области заштите и спасавања  утврђених:

1.Законом  о  ванредним  ситуацијама, 
(„Службени  гласник  РС“бр.  111/09,   92/11  и 
93/12),

2.Националном  стратегијом  заштите  и 
спасавања  у  ванредним  ситуацијама,  коју  је 
донела  Народна  скупштина  Републике  Србије 
17.новембра 2011. године.

3.Одлуком  о  организацији  цивилне 
заштите  на  територији  општине  Лучани, 
(„Службени гласник општине Лучани“,број 5/11 и 
8/12 ),

Националном  стратегијом  заштите  и 
спасавања  у  ванредним  ситуацијама,дефинисана 
је:

Визија – развијен, свеобухватан, ефикасан 
и  ефективан  систем  за  смањење  ризика  и 
последица  од  елеменатрних  непогода  и  других 
несрећа  интегрисаним  управљањем  ванредним 
ситуацијама  у  Републици  Србији,  којим  се 
доприноси  повећању  безбедности  и  одрживом 
развоју у региону.

Мисија  –  стварање  услова  за  изградњу 
друштва  отпорног  на  катастрофе  развојем 
интегрисаног  система  заштите  и  спасавања  у 
Републици Србији до 2016. године.

Како  су  локалне  самоуправе  део 
интегрисаног система заштите и спасавања то је и 
њихова  обавеза  да  остваре  утврђену  Визију  и 
Мисију,  кроз  извршавање  законских  и  других 
обавеза.

II   Годишњи План рада 

Планом  рада  предвиђене  су  годишње 
активности са носиоцима и роковима реализације. 
Посебно  су  планиране  активности  на  праћењу 
стања  евентуалне  угрожености  од  елементарних 
непогода и других несрећа, активирање Штаба и 
предузимање мера на спречавању настајања или 
отклањања  последица  ел.непогода  и  других 
несрећа,  укључујући  и  санирање  постојећег 
стања.  У  оквиру  планираних  активности 
предвиђена  је  и  обавеза  праћења  реализације 
утврђених закључака, наредби и препорука, као и 
извештавање по свим питањима из делокруга рада 
надлежних  органа  и  штаба  и  информисање 
јавности.

Годишњи план рада Штаба предвиђен 
је по следећим областима:

1.Организационо- плански послови;
2.Праћење  стања  у  области  заштите  и 

спасавања  и  предузимање  мера  за  побољшање 
стања у тим областима;

3.Непосредно праћења стања угрожености 
од  ел.непогода  и  деугих  несрећа  и  активирање 
Штаба и других органа,правних лица и јединица;

4.Обучавање и опремање органа и тела за 
заштиту и спасавање;

5.Сарадња  са  штабовима  суседних 
јединица  локалне  самоуправе  ,  органима, 
привредним  друштвима  и  другим  правним 
лицима;

6.План рада, извештавање, информисање 
и друге активности, и

7.Текућа активност у раду штаба.
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Преглед планираних активности 

по  областима  са  носиоцима  и  роковима 
реализације и то:
          

1.Организационо- плански послови

1.Разматрање и утврђивање нацрта Одлуке 
о  измени  и  допуни  одлуке  о  организовању  и 
функционисању  цивилне  заштите  на  територији 
општине Лучани.

Нацрт припрема: Општинска управа
Рок: март 2013. године
2.Разматрање  и  утврђивање   нацрта 

Одлуке о измени и допуни одлуке о  образовању 
општинског  штаба  за  ванредне  ситуације 
општине Лучани.

Нацрт припрема: Општинска управа
Рок: март 2013. године
3.Разматрање  и  давање  мишљења  на 

Оперативни план заштите од поплава на водама II 
реда општине Лучани за 2013.годину.

Нацрт припрема: Општинска управа
Рок: јануар-фебруар 2013. године
4.Именовање поверенике цивилне заштите 

и заменика повереника у насељеним местима.
Предлог  за  именовање  припрема: 

Општинска  управа  (Служба  за  заштиту  и 
спасавање) у сарадњи са месним заједницама;

Рок: током  2013. године.
5.Разматрање и давање мишљења на 

предлог процене угрожености .
Предлог  процене   припрема:  Општинска 

управа (Служба  за  заштиту  и  спасавање)  у 
сарадњи  са  надлежном  службом  и  члановима 
штаба;

Рок: током  2013. године.
6.Разматрање  и  давање  мишљења  на 

предлог  плана заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама.

Предлог  плана  припрема:  Општинска 
управа (Служба  за  заштиту  и  спасавање)  у 
сарадњи  са  надлежном  службом  и  члановима 
штаба;

Рок: током  2013. године.
7.  Образовање,  помоћних,  стручно 

оперативних  тимова  за  специфичне  задатке 
заштите и спасавања.

Предлог  за  образовање тимова  припрема 
Општинска  управа  у  сарадњи  са  надлежном 
службом.

Рок: током 2013 . године

2. Праћење стања у областима заштите 
и  спасавања  и   предузимање  мера  на 
побољшању стања у тим областима

8.Разматрање  и  усвајање  Извештаја  са 
прелогом  превентивних  и  оперативних  мера 
заштите  од  поплава  на  територији  општине 
Лучани у 2013. години:

Материјал припрема Општинска управа у 
сарадњи са ЈП „Дирекција за изградњу“ Лучани.

Рок:  фебруар-март 2013. године
9.Разматрање  и  усвајање  Извештаја  о 

спроведеним планским и  другим  припремама за 
уређење  објеката  за  заштиту  од  поплава  доњег 
слива реке Бјелице.

Материјал  припрема  ЈВП  Србија 
воде,ВПЦ  „Морава“  Ниш,РЈ  „Западна  Морава 
„ Чачак.

Рок; март 2013. године
10.Разматрање  и  усвајање  Извештаја  о 

стању  угрожености  од  клизишта  и  одрона  на 
територији  општине  и  предлога  мера  за 
побољшање стања у овој области.

Материјал припрема Општинска управа . 
Рок:  април-мај  2013. године.
11.Разматрања  и  усвајање  Извештаја  са 

предлогом   превентивних  и  оперативних  мера 
заштите од суше.

Материјал припрема Општинска управа .
 Рок:  април-мај  2013. године.

12.  Разматрање  и  усвајање  Извештаја  о 
стању  угрожености  животне  средине  са 
предлогом  мера  за  побољшање  стања  у  овој 
области.

Материјал припрема Општинска управа .
 Рок:  април-мај  2013. године.

13.  Разматрање  и  усвајање  Извештаја  о 
стању угрожености од пожара са предлогом мера 
за побољшање стања у овој области.

Материјал припрема Општинска управа.
Рок:  јул-септембар  2013. године.
14.  Разматра   и  усвајање  Извештаја  о 

функционисању  система  одбране  од  града  на 
територији Радарског центра „Ужице“ за период 
15.04. – 15.10. 2013. године са посебним освртом 
на  рад  противградне  службе  на  територији 
општине Лучани.

Материјал  припрема  Радарски  центар 
„Ужице“
Рок:  октобар-новембар   2013. године

15. Разматрање и усвајање Информације о 
стању  припремљености  служби  од  јавног 
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интереса  у зимској  сезони  2013/2014  на 
територији општине Лучани.

Материјал припрема Општинска управа;
Рок: октобар-новембар 2013. године.

3.  Непосредно  праћења  стања 
угрожености од ел.непогода и деугих несрећа и 
активирање   Штаба и других органа,правних 
лица и јединица

16.  Праћење  стања  угрожености  од 
елементарних непогода, техничко – технолошких 
несрећа  и  других  опасности  на  територији 
општине.

Стање  угрожености  прати:  Општинска 
управа  ,Центар  за  обавештавање,  Полицијска 
станица,  Ватрогасно-спасилачка  јединица  и 
извештава   Општински  штаб  за  ванредне 
ситуације;

Рок: током 2013. године
17. Активирање Штаба у случају најаве 

или настанка опасности изазване елементарним 
непогодама, техничко – технолошким несрећама;

Активирање штаба налаже Командант 
штаба на предлог Општинске управе и надлежне 
службе

Рок: одмах по насталој потреби у току 
2013. године

18.  Ангажовање  и  рад  штаба  на 
спречавању  настајања  и  отклањању  последица 
елементарних  непогода  и  других  несрећа, 
укључујући  обнову и стварање услова одрживог 
развоја.

Носилац активности: Општински штаб за 
ванредне ситуације

Рок:  пре или по настанку ел.непогоде и 
друге несреће у току 2013.године 

4.  Обучавање и опремање органа и тела 
за заштиту и спасавање

19.Обучавање  команданта,  заменика 
команданта  и  чланова  штаба  за  заштиту  и 
спасавање  у  Националном  тренинг  центру  и  на 
другим местима.

Носилац  обуке  Национални  тренинг 
центар ( по сопственом плану)

Рок: током 2013. године

20.Едуковање  становништва  кроз 
дистрибуцију  (упознавање)  са  Породичним 
приручником  за  понашање  у  ванредним 
ситуацијама  (који  је  издао  Сектор  за  ванредне 
ситуације МУП-а).

Носилац  израде  и  дистрибуције: 
Општинска управа по посебном плану

Рок: током 2013. године
21.Опремање  телекомуникационом  , 

информатичком и другом опремом Штаба, других 
органа и тела.

Носилац активности Општинска управа
Рок. током 2013. године
5.  Сарадња  са  штабовима  суседних 

јединица  локалне  самоуправе,  органима, 
привредним  друштвима  и  другим  правним 
лицима

22.Остварење  сарадње  са  штабовима 
сусуедних  општина  и  града  Чачка,  органима, 
привредним  друштвима  и  другим  правним 
лицима  са  територијије  општине  и  шире  у 
остваривању задатака заштите и спасавања.

Носилац активности Општински штаб за 
ванредне ситуације

Рок. током 2013. године
6.    План рада,извештавање , 

информисање и друге активности

23.Разматрање  и   утврђивање  предлога 
Годишњег извештаја о раду општинског штаба за 
ванредне  ситуације  општине  Лучани  у  2012. 
години. 

Предлог  Годишњег  извештаја  о  раду 
припрема:  Општински  штаб  за  ванредне 
ситуације

Рок: јануар-фебруар  2013. године
24.Разматрање  и   утврђивање  предлога 

Годишњег  плана  рада  општинског  штаба  за 
ванредне  ситуације   општине  Лучани  за  2013. 
годину.

Предлог Годишњег плана рада припрема: 
Општински штаб за ванредне ситуације;

Рок:  јануар-фебруар  2013. године
25.Достављање  извешаја  надлежним 

органима  управе,  општине,  надлежним 
штабовима  и  другим  и  информисање 
становништва  о  активностима  у  раду,посебно  у 
случају ел.непогода и других несрећа.

Носилац активности: Општински штаб за 
ванредне ситуације

Рок: током 2013. године

7.    Текуће активности у раду штаба
26.Одржавање  редовних  и  ванредних 

седница Штаба по указаној потреби и захтевима 
надлежног  штаба  ,  надлежног  органа-  службе, 
органа општине и др.
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Седнице  Штаба  припрема: 

Општинска  управа  у  сарадњи  са  надлежном 
службом и др.

Рок: током 2013. године
27.Праћење  реализације  утврђених 

закључака,  наредби  и  препорука  општинског 
штаба  за  ванредне  ситуације,  разматрање 
извештаја по тим питањима и заузимање ставова.

Носилац активности Општински штаб за 
ванредне ситуације;

Извештај припрема Општинска управа 
или други орган, привредно друштво или друго 
правно лице одређено закључком , наредбом или 
препоруком.

Рок: Према утврђеном року током 2013. 
године.

28.Извршавање и других послова у складу 
са  законом,  одлукама,  наређењима  и  захтевима 
надлежних органа управе, општине и штабова.

Послове  извршава  Штаб  по  наређењу  и 
захтеву  надлежних  органа  управе,  општине  и 
штабова;

Рок: током  2013. године.
III   Реализације Годишњег плана рада

Да  би  се  обезбедила  реализација 
Годишњег плана рада неопходно је:

-  Обезбедити  кадровске  и  материјалне 
предпоставке,  првенствено  у  раду  Општинске 
управе,  као  и  код  других  органа,  јавних 
предузећа, привредних друштва и других правних 
лица;

-  Обезбедити  неопходан  степен 
обучености и оспособљености како чланова штаба 
тако и других органа и тела.

-  Обезбедити  нужан  износ  финаниских 
средстава из буџета општине Лучани, како би се 
реализовале  предвиђене  активности  а  посебно 
обезбеђење  средстава  за  пружање  помоћи 
угроженом  становништву  (физичким  и  правним 
лицима) у случају евентуалних већих последица- 
штета  од  елементарних  непогода  и  других 
несрећа.
                                               

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-8/2013-I
  Председник 

         Драган Шушић, с.р. 

6.

На основу члана   32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 

41.   Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1.  Отуђује  се  непокретност  у  јавној 
својини  општине  Лучани,  означена  као  стан  у 
Лучанима, ул.  Николе Тесле бр. 1,  зграда бр. 5, 
улаз  бр.  1,  стан  бр.  11,  површине  67,74  м2, 
изграђен  на  кп.  бр.  2179/1  у  КО  Лучани,  лист 
непокретности  бр.  525,  Милосављевић  Зорану, 
раднику Општинске управе општине Лучани.

2. Описана непокретност из става 1. овог 
решења се отуђује  именованом путем  откупа  уз 
плаћање тржишне вредности непокретности а на 
бази података Пореске управе у Гучи.

3.  Овлашћује  се  Председник  општине 
Лучани  да,  након  прибављања  података  од 
Пореске  управе  у  Гучи  о  тржишној  вредности 
предметног стана, са именованим закључи уговор 
о откупу.

4. Ово решење ступа на снагу осмог дана 
од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-9/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

7.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и  члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12), 

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06. 2013. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на:

-  Закључак  Координационог  тела  Јавног 
предузећа  за  водоснабдевање „Рзав“  Ариље,  бр. 
12/2013 од 25. 04. 2013. године, и

-  Закључак  Координационог  тела  Јавног 
предузећа  за  водоснабдевање „Рзав“  Ариље,  бр. 
13/2013 од 25. 04. 2013. 

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана 
од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“.
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Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-10-1/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

8.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
129/07) и члана 41. Статута општине Лучани („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној  05.06.2013. године, донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

1.  Даје  се  сагласност  на  Програм  рада 
Центра за социјални рад општине Лучани за 2013. 
годину.

2. Ово решење ступа на снагу осмог дана 
од  дана  објављивања  у  „Службеном   гласнику 
општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-10-2/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

9.

       На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник  РС“  бр.  129/07)  и 
52/2011)  и  члана  41.  Статута  општине  Лучани 
(„Сл.гласник  општине  Лучани“  бр.  6/08,  7/12  и 
8/12), 
       Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године,  донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ  Е

Члан 1.

Даје  се  сагласност  на  Програм  рада  и 
финансијски  план  Туристичке  организације 
општине Лучани за 2013. годину.

Члан 2.

Ова  oдлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од 
дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-10-3/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

10.

       На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07), и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.гласник 
општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12), 
       Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године,  донела је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

Члан 1.

Даје  се  сагласност  на  одлуку  Управног 
одбора ЈП „Дирекција  за  изградњу и комуналну 
делатност“  Лучани  број  3665/2  од  11.12.2012. 
којом  се  одобрава  набавка  основних  средстава 
(ровокопач и ваљак), задуживањем путем лизинга.

Члан 2.

Ово решење ступа на снагу осмог дана од 
дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-10-4/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

11.

       На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.гласник РС“  бр.  129/07),  члана 
34  Закона  о  основама  система  образовања  и 
васпитања  („Сл.  гласник  РС“  бр.  72/2009  и 
52/2011)  и  члана  41.  Статута  општине  Лучани 
(„Сл.гласник  општине  Лучани“  бр.  6/08,  7/12  и 
8/12), 
       Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године,  донела је 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

Члан 1.

Даје  се  сагласност  на  одлуку  Управног 
одбора Дечјег вртића „Наша радост“ Лучани бр. 
749/1 од 23. 05. 2013. године којом се мења део 
назива  Установе  Дечји  вртић  „Наша  радост“ 
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Лучани  у Предшколска  установа  „Наша 
радост“ Лучани.

Члан 2.

Ова Одлука  ступа  на снагу осмог дана од 
дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику 
општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-10-5/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

12.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о  локалној  самоуправи  ("Сл.гласник  РС"  бр. 
129/07),  члана  124.  став  3.  Закона  о  социјалној 
заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/11) и члана 41. 
став  1.  тачка  10.  Статута  општине  Лучани 
(“Сл.гласник општине Лучани” бр. 6/08, 7 и 8/12), 
по прибављеној сагласности Министарства рада, 
запошљавања  и  социјалне  политике  број 
119-01-112/2013-09 од 24.05.2013. године,

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

1. Именује  се  за  директора  Центра  за 
социјални  рад  општине  Лучани  Стана  Протић, 
дипломирани  социјални  радник  из  Гуче,  на 
мандатни период од четири године.

2. Решење  објавити  у  «Службеном 
гласнику општине Лучани».

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-12/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р.  

13.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
129/07) и члана 41. Статута општине Лучани („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12)

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној  05.06.2013. године, донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

1.  Прихвата  се  извештај  о  раду  ЈКП 
„Дубоко“ Ужице  у 2012. години.

2.  Овај  закључак  ступа  на  снагу  осмог 
дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 
                                              

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-11-1/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

14,

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
129/07) и члана 41. Статута општине Лучани („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06.2013. године, донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

1.  Прихвата  се  извештај  о  раду  и 
финансијском  пословању  Међуопштинског 
историјског  архива  за  град  Чачак  и  општине 
Горњи Милановац и Лучани у 2012. години.

2.  Овај  закључак  ступа  на  снагу  осмог 
дана  од  дана  објављивања   у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-11-2/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

                                             

15.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
129/07) и члана 41. Статута општине Лучани („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06. 2013. године, донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
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1. Прихвата се извештај о раду Центра за 
социјални рад општине Лучани у 2012. години.

2.  Овај  закључак  ступа  на  снагу  осмог 
дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-11-3/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

16.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/07) и члана 
41.  Статута  општине  Лучани  („Сл.  гласник 
општине Лучани“,бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној  05.06.2013. године, донела је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

1.  Прихвата  се  извештај  о  раду 
Општинског  штаба  за  ванредне  ситуације 
општине Лучани у 2012. години.

2.  Овај  закључак  ступа  на  снагу  осмог 
дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“.

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-11-4/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

17.

На  основу  члана  32.  Закона  о  локалној 
самоуправи  („Сл.  гласник  општине  Лучани“  бр. 
129/07) и члана 41. Статута општине Лучани („Сл. 
гласник општине Лучани“ бр. 6/08, 7/12 и 8/12),

Скупштина  општине  Лучани  на  седници 
одржаној 05.06. 2013. године, донела је 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

1.  Прихвата  се  годишњи  финансијски 
извештај Дечјег вртића „Наша радост“ Лучани за 
2012. годину.

2.  Овај  закључак  ступа  на  снагу  осмог 
дана  од  дана  објављивања   у  „Службеном 
гласнику општине Лучани“. 

Скупштина општине Лучани

У Лучанима, 05.06.2013. год.,бр. 06-35-11-5/2013-I

  Председник 
         Драган Шушић, с.р. 

С  А  Д  Р  Ж  А  Ј

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

  10



      Страна                               СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ                                        Број  1/2012
Страна

1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА  ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2013.
ГОДИНУ.................................................................................................................................. 1

2. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ
САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ................................................................................................

1
3. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИ

ШТА ЗА ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ПОДРЧЈУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ........ 3
4. ОДЛУКА О УКИДАЊУ ОПШТИНСКОГ ФОНДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ

ЗАШТИТУ................................................................................................................................. 3
5. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2013. ГОДИНУ............................................................................. 4
6. РЕШЕЊЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ....................................................................... 7
7. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЗАКЉУЧКЕ КООРДИНАЦИОНОГ

ТЕЛА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ....................................................................................................... 7
8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2013. ГОДИНУ...........................................
8

9. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ
ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2013. ГОДИНУ......

8
10. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈП

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ“ ЛУЧАНИ.................... 8
11. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ.................................................................. 8
12. РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ...............................................................................................................
9

13. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
У 2012. ГОДИНИ.......................................................................................................................

9
14. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ

ПОСЛОВАЊУ МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК
И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ У 2012. ГОДИНИ............................... 9

15. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2012. ГОДИНИ........................................................................ 10

16. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА
ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2012. ГОДИНИ............................. 10

17. ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „НАША РАДОСТ“ ЛУЧАНИ ЗА 2012. ГОДИНУ................................... 10

Издаје  и  штампа: Општинска  управа  општине  Лучани,  одговорни уредник  Милијанка  Пантелић,  шеф 
Одељења за скупштинске после и месну самоуправу, телефон 817-230, текући рачун број: 840-742351843-94 
– Приходи општинских органа управе

  11


	О  Д  Л  У  К  У
	О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2013. ГОДИНУ
	ПЛАКЕТА “10.ЈУН”
	ПРИЗНАЊЕ “10.ЈУН”

	О  Д  Л  У  К  У
	Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
	Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
	С  А  Д  Р  Ж  А  Ј
						          							  Страна



